
KYSY AINAKIN NÄITÄ ASIOITA KUNTAVAALI- 
EHDOKKAALTASI SELVITTÄÄKSESI, AJAAKO HÄN 
KULUTTAJIEN ASIAA KUNNASSA:

Kuluttajaliitto haluaa nostaa esiin erityisesti seuraavat ongelmat (ks. kuntavaalikortit):

• Vähävaraisten tukeminen ruoka-avulla ja ruokahävikin torjunta
• Digipalvelut ja kuntalaisten digitaidot
• Asumisen kalleus
• Julkisen liikenteen ja muiden liikkumisen tapojen kuin yksityisautoilun edistäminen
• Jätehuollon kehittäminen

Ks. kuntavaalikortit ja alla olevat vastaukset

Kuntien tulisi tehdä yhteistyötä ruoka-apua järjestävien tahojen, kuten yhdistysten ja 
seurakuntien, kanssa. Kuntien tulisi tukea paikallistasolla ruoka-aputoimijoita ja toimin-
nan kehittämistä kohti organisoituja toimintamalleja (kuten hävikkiterminaalit) ja te-
hokkaampaa hävikin hyötykäyttöä. Näin ruokahävikkiä saadaan tehokkaasti torjuttua ja 
varmistettua, että ruoka-apu kohtaa tarvitsijansa.

MITKÄ OVAT KULUTTAJIEN KANNALTA SUURIMMAT 
ONGELMAT KUNNASSA?1

MITÄ NÄIDEN ONGELMIEN RATKAISEMISEKSI TULISI TEHDÄ?2

MILLÄ TAVOIN KUNTA VOI OSALLISTUA RUOKA-APUUN 
VÄHÄVARAISTEN KUNTALAISTEN TUKEMISEKSI?3



ONKO KUNNAN PALVELUJEN DIGITALISOITUMINEN 
ONGELMA YHDENVERTAISUUDEN KANNALTA? MITEN? 4
On. Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita – kyse voi olla 
esimerkiksi puuttuvista taidoista tai rajallisista taloudellisista resursseista.

• Kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä palveluiden helppokäyttöisyys, saatavuus ja 
tietoturva on otettava huomioon. 

• Kunnan palveluiden käytön opettamisen lisäksi tulisi panostaa laajempaan kunta-
laisten digitaitojen kehittämiseen, mukaan lukien medialukutaito. Tämä voidaan 
toteuttaa kunnan omin panostuksin taikka tukemalla digiopetukseen keskittyneitä 
kansalaisyhdistyksiä. 

• Esimerkiksi perusopetusta tarjottaessa etäyhteyksin, on kunnan huolehdittava, 
että kaikilla oppilailla on yhtäläiset tekniset mahdollisuudet sekä tietotaito osallis-
tua opetukseen.

Kuntien tulee tarvittaessa lisätä omistamiensa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tarjon-
taa merkittävästi. Kunnan tulee harjoittaa myös aktiivista maapolitiikkaa, edistää tontti-
maan kaavoitusta asuntotonteiksi ja huolehtia siitä, että asumisen edellyttämää infra- 
struktuuria rakennetaan riittävän nopeasti.

• Kuntien pitää kaavoituksella sekä muulla maankäytön ja liikenteen suunnittelulla 
tukea sellaista yhdyskuntarakennetta, joka kannustaa ihmisiä sellaisiin liikkumi-
stapoihin, joiden kasvihuonepäästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Esimerkiksi 
palvelut ja työpaikat tulisi olla helppo saavuttaa myös joukkoliikenteellä, pyöräillen 
ja kävellen. 

• Joukkoliikennettä pitää olla tarjolla riittävästi. Lisäksi sen pitää olla luotettavaa, 
laadukasta ja edullista.

MITEN KUNNASSA VOIDAAN TUKEA KUNTALAISIA
DIGIPALVELUIHIN SIIRTYMISESSÄ?5

ASUMINEN ON SUOMESSA PAIKOITELLEN TODELLA 
KALLISTA.  MITÄ KUNNASSA TULISI TEHDÄ TÄMÄN 
ONGELMAN RATKAISEMISEKSI?
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MITEN KUNNASSA TULISI EDISTÄÄ KUNTALAISTEN SIIRTY-
MISTÄ KESTÄVÄÄN LIIKKUMISEEN?7



MILLAINEN ON KUNNAN ROOLI KIERTOTALOUDEN 
EDISTÄMISESSÄ?8
Kuntien rooli kiertotalouden edistämisessä on ratkaisevan tärkeä. Kunta voi jätehuol-
toon liittyvillä ratkaisuillaan edesauttaa jätteiden lajittelua ja siirtymistä kiertotalouteen.

Selkeät ja yhtenäiset lajitteluohjeet, käytännöt ja termit auttavat kuluttajia lajittelemaan 
onnistuneesti. Jätteiden erilliskeräyksen tulee olla helppoa ja mahdollista lähtökohtaises-
ti kaikille. Jätehuollon kustannusrasitus ei saa muodostua kuluttajille liian suureksi, vaan 
jätehuoltomaksujen tulisi kannustaa jätteiden lajittelemiseen.

• Kunnan on varmistettava, että kunnan lääkäriresursointi on riittävällä tasolla 
palveluntarpeeseen nähden. Myös psykiatristen sairaanhoitajien riittävä resursointi 
on turvattava, ja jokaisella palveluiden piirissä olevalla asiakkaalla on oltava oma 
hoitokontakti perusterveydenhuollon puolella.

• Sosiaali- ja terveystoimen sisällä tulee tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä esi-
merkiksi perhepalveluiden, terveydenhuollon ja psykososiaalisten palveluiden vä-
lillä. Poikkihallinnollista yhteistyötä on hyödynnettävä myös terveyden edistämistä 
toteutettaessa.

MILLAISIN KEINOIN KUNTA VOI KANNUSTAA 
KUNTALAISIA KIERRÄTTÄMÄÄN?9

MITEN KUNNASSA VARMISTETAAN, ETTÄ KUNTALAISILLE 
ON TARJOLLA RIITTÄVÄT JA OIKEA-AIKAISET SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT?
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